
Božji blagoslov tudi iz nebes 

Prvo letošnje romanje ŠmaRja 
Na Vrh svetih treh kraljev 24.04.2022 

 
Bela nedelja je kot nalašč za začetek nečesa novega, 

saj je Kristusovo vstajenje znamenje, da se je bil 

pripravljen za nas žrtvovati in vstati ter nas odrešiti in 

nam zagotoviti vstop v novo življenje. Nedeljsko jutro, 

24.4.2022,  ni obetalo lepega uvoda, a le 

vremenskega.  Štirinajst korajžnih  romarjev se je 

zbralo v župnijski cerkvi svetega Martina v Žireh. 

Počakali smo, da nas je župnik Andrej nagovoril, nam 

zaželel lepo in predvsem prijetno in navdihujočo pot 

do Vrha Svetih treh Kraljev, ki je bil naš tokratni cilj, saj 

v tej župniji na belo nedeljo praznujejo češčenje. Še 

nekaj blagoslovljenih kapljic posvečene vode je 

ponesel nad nas in z molitvijo smo začeli našo pot 

proti Goropekam. Kar pošteno nas je zalivalo od 

zgoraj, pa še veter je krepil močne dežne kaplje. A 

pravi romar je romar, ki ne stoka in jamra, ampak vse 

vzame za dobro. In mi smo to res pogumno  prenašali 

in se v prijetnem pogovoru povzpeli do cerkve Janeza 

Krstnika na Goropekah, kjer smo malce pomolili in se 

priporočili Mariji, Jezusu in svetnikom, da nam 

namenijo čim bolj vremensko ugodno in duhovno 

bogato popotovanje naprej.  Prav zares je kot po 

čudežu dež ponehal in kaj hitro smo prišli do prvih 

dobrotnikov, ki so nam pripravili pošteno okrepčilo in 

topel čaj ter kruh iz domače peči. Kako to dobro dene! 

Hvala vama, draga Frelihova dobrotnika. Kot bi rekel 

Matjaž: naj to ostane lepa navada- seveda v hecu, 

kajne. Saj romarji smo dobrovoljni in veseli ljudje, 

vedno pripravljeni se pohecati.  Na križišču sta se nam 

pridružila še Jože in Vesna. Še dva ali tri klance smo 

prehodili, se pogovorili, če smo že kaj posadili, si 

izmenjali covidne izkušnje in kot bi trenil smo bili že 

pri vrhovskem Gasilskem domu, ki je dobil zares lično 

zunanjo podobo. To se naredi, če so krajani složni. Še 

nekaj sto metrov in v soncu in lepem jasnem vremenu 

smo stopili na Vrh Svetih treh Kraljev in s pogledi okoli 

po daljnih gorah in bližnjih hribčkih smo občudovali 

spomladansko prebujanje v naravi in v nas samih. Ga 

ni bilo obraza nas romarjev,  

ki ne bi bil vesel in poln navdušenja, prvič, da je 

zmogel to pot, drugič pa zaradi lepot, ki nam jih vsako 

leto pričara novorojena pomlad. V cerkvi smo lahko 

prisostvovali maši in nagovoru, ki je bil namenjen 

temu,  kako lahko v Kristusu vidimo usmiljenje do nas 

in do ljudi, ki so usmiljenja še bolj potrebni. Ni mogel 

mimo nespametne vojne v Ukrajini, ki je zahtevala že 

toliko življenj, a moriji še ni videti konca. Vendar kljub 

vsemu, tudi tu je Jezus prisoten, čeprav v današnjem 

času vedno bolj ljudje dvomijo, kot je to dvomil 

nejeverni Tomaž. A vera je močna in le ta bo gotovo 

rešila svet in trpljenje. Po obhajilu in darovanju je 

sledilo še kratko druženje ob dobrotah domačih 

gospodinj, čeprav v vetrovnem in malce hladnem 

Vrhu. Vsak romar je nato odšel po svoje, a v srcu nam 

je bilo gotovo skupno, da smo se tiste tri urice imeli 

lepo, vsi smo zdravi in veseli dosegli cilj in to je 

najvažnejše. Sedaj pa se že veselimo novih skupnih 

pohodov na vse konce naše lepe Slovenije. Kaj kmalu 

nas čaka celodnevno romanje na Brezje k Materi Božji. 

Do tedaj pa srečno in pogumno v vsak novi dan, kajti 

življenje je lepo. 

Metka Bogataj 

 

 



 

  

 



 

 
 

 


